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1971 őszén az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet csapa
tok és a Magyar Néphadsereg csapatai közösen kétoldalú, többfokozatú 
harcászati gyakorlatot hajtottak végre. Ugyanezen időszakban a Magyar 
Néphadsereg Központ és Tábori, valamint a seregtest hadtápszervei 
,,KOMPLEXITAS" fedőnéven hadtáp szakharcászati gyakorlatot folytat
tak, amely minden szempontból szerves részét képezte a szovjet és magyar 
csapatok harcászati gyakorlatának. 

E tanulmány közreadásával a második lépcső hadosztály hadtápbiz
tosítása, s a különböző nemzetiségű csapatok hadtápjai közötti együttmű
ködés megszervezése terén szerzett általánosítható tapasztalatokat kíván
juk az olvasó elé tárni. 

1. A gyakorlat néhány sajátossága és jellemzője 

Ezen harcászati és hadtáp szakharcászati gyakorlat igen fontos állo
más volt seregtestünk hadtápjának történetében. Jelentőségét tekintve az 
első olyan gyakorlat volt, amelyen: 

- a szovjet csapatok és seregtestünk hadtápegységei és alegységei 
együttesen működtek, funkcionáltak, bekapcsolódtak kölcsönösen a ma
gyar, illetve a szovjet csapatok hadtápbiztosításának végrehajtásába; 

- seregtestünk hadtáptörzse a harcászati és hadtáp szakharcászati 
gyakorlat előkészítését, majd annak levezetését mindvégig a gyakorlatve
zető DHDSCS hadtáptörzsével szoros együttműködésben oldotta meg; 

- s végül, amely gyakorlaton az MN Központ Hadtáptól a kötelékben 
levő zászlóalj ellátó szervezetéig bezárólag valamennyi ellátási tagozat egy 
hadtáp rendszergyakorlat keretében oldotta meg feladatait. 

A gyakorlat hadműveleti-harcászati elgondolásával összhangban, a 
a hadtáp elgondolás kialakításánál azon közös cél vezetett bennünket, 
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hogy a szovjet összfegyvernemi hadsereg második lépcsőjében alkalmazott 
magyar gépkocsizó lövészhadosztály hadtáp biztosítása során: 

- a háborús viszonyokat megközelítő körülményeket alakítsunk ki; 
- az ellátást a szovjet és magyar csapatoknál rendszeresített anyagi 

készletekre, technikai eszközökre támaszkodva oldjuk meg; 
- a nyelvi problémák ellenére biztosítsuk a szovjet és magyar csa

pathadtápok legszélesebb körű együttműködését; 
- a közös hadtápbiztosítási feladatok megoldásának elvileg egyezte

tett módszereit gyakorlati végrehajtás alatt vizsgáljuk meg; 
- a személyi állomány kölcsönösen jártasságot szerezzen a szovjet, 

illetve a magyar csapatok ellátásában, anyagi eszközök átadásában-átvé
telében, azok okmányolásának végrehajtásában, a hadtáp technikai esz
közök megismerésében, mentesítési, egészségügyi biztosítási feladatok 
megoldásában; 

- s végül, hogy gyakorlati tapasztalatokat gyűjtsünk a páncélozott 
szállító harcjárművekkel állománytábla szerint teljesen feltöltött gépko
csizó lövészezred támadó harca hadtápbiztosításának legfontosabb gyakor
lati kérdéseiről. 

2. A második lépcső hadosztály hadtápbiztosításának 
néhány elvi kérdése 

A gyakorlat hadtáp elgondolása célkitűzéseinek, valamint a csapatok 
helyének, szerepének, feladatának, térbeni és időbeni alkalmazásának meg
felelően a DHDSCS hadtáp törzsével közösen alakítottuk ki a második 
lépcső hadosztály hadtápbiztositásának, a hadtáptörzsek és alegységek 
gyakoroltatásának rendjét. 

Elvi alapként az alábbiakat vettük figyelembe: 
- az átalárendelésre kerülő magyar hadosztály hadtápbiztosítását az 

átcsoportosítás befejezéséig a magyar hadműveleti elöljáró - jelen eset
ben az összfegyvernemi hadsereg - hadtáptörzse szervezi és végzi; 

- az átalárendelés után a magyar hadosztály anyagi biztosítását az 
új hadműveleti elöljáró - jelen esetben a szovjet összfegyvernemi had
sereg hadtáptörzse - szervezi, és az ellátási rendszerben kölcsönösen 
meglevő anyagokból a szovjet összfegyvernemi hadsereg hadtápja, a 
nemzeti jellegű anyagokból a magyar összfegyvernemi hadsereg had
tápja hajtja végre; 

- az át.alárendelés után a magyar hadosztály egészségügyi biztosí
tását a területi elv alapján a szovjet összfegyvernemi hadsereg egészség
ügyi erői szervezik és magyar erők végzik ; 

- az átalárendelés után a hadtápvezetés orosz nyelvű; 
- az első és második lépcső hadosztály hadtápjai közötti együttmű-

ködést az ütközetbevetés időszakára a szovjet összfegyvernemi hadsereg 
hadtáptörzse szervezi. 
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3. A második lépcső hadosztály átcsoportosítása hadtápbiztosításának 
néhány általánosítható tapasztalata 

A gyakorlat elgondolásának megfelelően a hátország mélységében l 
diszlokált magyar gépkocsizó lövészhadosztály a háború kirobbanását 
megelőző napokban mozgósítást és rövid időtartamú összekovácsolást haj- / 
tott végre. Ezen feladat hadtápbiztosítását a csapathadtápok a saját béke/ 
és az „M" tervekben rögzítetteknek megfelelő anyagi és technikai eszkö-~ 
zök igénybevételével oldották meg. Szeretnénk felhívni az olvasó figyel-\ 
mét arra a tapasztalatra, miszerint az átlagosnál nagyobb volumenű fel- i 
adatok jelentkeztek ebben az időszakban a hadosztály hadtápalegységeknél,' 
mivel a béke- és hadi állományuk közötti különbség ezeknél a szerveknél 
lényeges volt. A népgazdaságból érkező nagyszámú gépjármű és egyéb: 
technika átvétele, feltöltése, a tartalékos hadköteles állomány fogadása,; 
ellátása, állományrendezése és összekovácsolása sokoldalú felkészüléstr' 
szerteágazó szervező munkát és magasfokú operativitást követelt a had
osztály hadtáptörzsétől és a hadtápalegységek parancsnokaitól, egész bék 
állományától. 

A gépkocsizó lövészhadosztály csapatainak összekovácsolásával egy
időben a Hadműveleti Direktívában foglaltak és a seregtest parancsnok 
intézkedése alapján megkezdődött __ ~_E_ehéztechnikai eszközöknek vasúton 
az országhatár közelébe történő átcsopÜ-rtositasa. A csapathadtápok a vas
úti szállítás hadtápbiztosítását saját erőikkel és eszközeikkel oldották meg. 
A seregtest hadtáptörzse ebben az időszakban a csapatok kirakó körzetei
ben a vasúton érkezett csapatok számára az átcsoportosítás további idő
szakára, további napjaira szükséges anyagi eszközöket biztosította. A vas
úti szállítás 26 szerelvényen több ütemben történt, végrehajtása bonyolult 
feladat elé állította a csapatok hadtápszerveit, elsősorban az ezred, önálló 
zászlóalj (osztály) hadtáptörzseket. Abban, hogy a feladat hadtápbiztosítá
sát a hadtápszervek eredményesen megoldották, jelentős szerepet játszott 
a múlt évben végrehajtott „FEGYVERBARATSAG" gyakorlaton szerzett 
gazdag tapasztalat. Ugyanakkor egyértelműen beigazolódott, hogy rend
szeresen szükséges gyakorolni a csapatok kombinált menettel történő át
csoportosítását és annak hadtápbiztosítását, mivel e feladat sok sajátos
sággal bír. 

A hadműveleti direktívában meghatározottak szerint az első lépcső 
szovjet csapatok előrevonása, átcsoportosítása és összekovácsolása idősza
kában történt meg. 

A kialakult helyzet bonyolultságára való tekintettel a magyar sereg
test hadtáptörzs koordinációs feladatok végrehajtására a szovjet hadsereg 
hadtáptörzsébe összekötő csoportot különített ki, mivel egy sor kérdés köl
csönös tisztázása, pontosítása operatív intézkedések megtétele vált szük
ségessé. 

A magyar hadtáp összekötő csoport a mozgósítás, illetve a szovjet 
csapatok elórevonása, átcsoportosítása időszakában a szovjet hadsereg 
hadtáptörzzsel össze kellett hangolja: 

- a magyar seregtest hadtápegységek összpontosításából, a seregtest 
hadtáp megszervezéséből eredő feladatoknak a szovjet csapatok, hadtáp
egységek átcsoportosításával egyidőben történő végrehajtását; 
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- az átalárendelt magyar hadosztály vasúti szállítással átcsoportosí
tott nehéztechnikával rendelkező alegységek hadtápbiztosítását, s kapcso
latát az adott területen elhelyezett szovjet csapatok ellátási rendszerével; 

- a magyar seregtest hadtápegységek által kiszállításra kerülő szál
lítmányok fogadását és a magyar csapatoknak történő továbbítását; 

- a különböző magyar operatív csoportok, komendáns-forgalomsza
bályozó stb. alegységek szovjet csapatok által történő hadtápbiztosítását, 
illetve hasonló szovjet csapatoknak az alárendelt magyar csapatoknál tör
ténő hadtápbiztosítását. 

Ezen koordinációs munkán túlmenően állandó jellegű vezetékes, illetve 
rádióösszeköttetést tartott a magyar seregtest hadtáppal a sajátos nem
zeti jellegű anyagi eszközök biztosítása, sebesültek kiürítése, továbbá a 
rendszeres tájékoztatás érdekében. Allandó tájékoztatást biztosított a szov
jet hadsereg hadtáptörzsnek az átalárendelt magyar csapatok anyagi, 
egészségügyi, technikai helyzetéről. 

A gyakorlat igazolta, hogy különböző nemzetiségű csapatok együttes 
alkalmazása esetén rendkívül fontos a hadtáp összekötő csoportok kölcsö
nös alkalmazása a vezető törzsekben. 

Az első lépcső szovjet csapatok előrevonása, átcsoportosítása már 
véget ért, amikor a nemzetközi helyzet éleződése miatt a magyar gépko
csizó lövészhadosztálynak a béke elhelyezési körletében folytatott össze
kovácsoló kiképzést be kellett fejeznie. 

A háború kirobbanása csak órák kérdése volt. Ilyen körülmények kö
zött foglalta el a gépkocsizó lövészhadosztály - kerekes technikájával -
harckészültségi körletét, és szervezte meg átcsoportosítását kijelölt össz
pontosítási körletébe. 

A gépkocsizó lövészhadosztály csapatainak ellátási rendszere ilyen 
körülmények között helyes, ha az érvényben levő harckészültségi utasí
tás követelményei szerint valósul meg. Természetesen figyelembe kell 
venni azt, hogy ebben az időszakban a csapatok hadtápbiztosítása a béke
helyőrségekben folytatottal szemben sokkal nehezebbé válik a HKSZ kör
letek széttagolt elhelyezése, a megnövekedett szállítási távolságok, az el
lenség légitevékenysége, az őrzés-védelmi feladatok, s az átcsoportosítás 
hadtápbiztosításának tervezése miatt. 

A szovjet hadsereghez átalárendelésre kerülő magyar gépkocsizó lö
vészhadosztály részére a magyar seregtest hadtáp - összhangban az 
egyéb szovjet és magyar csapatok további átcsoportosításával - intézke„ 
dést adott a hadosztály átcsoportosítás alatti, valamint a megindulási kör
let elfoglalásának időszakában történő hadtápbiztosítására. Többek között 
meghatározta, hogy a hadosztálynak a harckészültségi körletéből a mene
tet hajtóanyagból és romlandó élelemből kiegészítő készletekkel feltöltöt
ten kell megkezdenie. Előrevonása után az összpontosítási körletben az át
alárendeléskor hajtóanyagból kiegészítő, egyéb anyagokból mozgókészle
tekkel kell rendelkeznie. A felhasznált hajtóanyag pótlására K/ A-on 3 
vasúti kocsiban biztosít 100 tonna, a szovjet hadsereg hadsereg-hadtápból 
pedig a hadosztály hadtáphoz kiszállít 20 tonna hajtóanyagot. A szükség
let ezen méretét az átcsoportosítás átlag távolsága (150 km) és a jelen eset
ben indokolt normaközi szorzó (,16) határozta meg. 
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A gyakorlat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy hasonló fel-; 
adat megoldásánál mindenkor abból célszerű kiindulni, hogy melyik ellá
tási tagozat készletei .vannak legközelebb a feltöltendő csapatokhoz. Je
len esetben a vázolt megoldás mutatkozott kézenfekvőnek. Elképzelhető 
azonban, hogy adott esetben a feltöltést vagylagosan a magyar hadsereg
hadtáp, az MN Tábori Hadtáp, a Központ Hadtáp, s a népgazdaság tar-/ 
talék készleteiből célszerű megoldani. 

A gyakorlat rámutatott arra is, hogy az átcsoportosítás során milyen 
nagy jelentősége van annak, hogy a gépkocsivezetők minden lehetséges al
kalmat, de különösképpen a 45-60 perces rövid pihenőket felhasználják 
a kannákban levő üzemanyagkészleteknek a beépített tartályokba való 
áttöltésére, ott állandóan maximális készletszint tartására, s a 20 literes 
üzemanyagkannáknak a megindulási körletbe történő beérkezés kezdetére 
való leürítésére. Hasonlóan fontos, hogy az ezred üzemanyagtöltő gépko
csikat nem az ezredhadtápban centralizáltan, hanem a zászlóaljak menet
rendjébe besorolva decentralizáltan meneteltessük, s használjuk fel az ott 
levő készleteket a leürült 20 literes kannák feltöltésére, vagy ha az útvi
szonyok megengedik, közvetlenül a gépkocsik tartályainak feltöltésére. 
Hasonló decentralizációt szükséges alkalmazni a hadosztály szállító eszkö
zein levő üzemanyagokat illetően is, főleg a nagyobb távolságból menetet 
végrehajtó csapatok érdekében. Csak így oldható meg a gépjárműveknél 
és valamennyi ellátási tagozatban a megindulási körlet elfoglalása után ~_j 
elrendelt készletek rövid idő alatti megalakítása. 

A hadosztály az átcsoportosítást a háború kirobbanása után, hagyo
mányos eszközök alkalmazásának viszonyai között hajtotta végre. A ho. 
menetoszlopait ért ellenséges légicsapások következtében anyagi és egész
ségügyi veszteségei olyan mérvűek voltak, amelyek szükségessé tették 
azoknak a megindulási körletben való pótlását. A hadosztály hadtáp a 
megindulási körlet elfoglalásakor jelentette anyagi veszteségeit a DHDSCS 
hadtáp összekötő csoportjának. A veszteségek olyan jellegűek voltak, ame
lyeket a szovjet mozgó bázis raktáraiból nemzeti jellegük miatt nem lehe
tett pótolni, így az összekötő csoport jelentése és a seregtest hadtáp intéz
kedése alapján a magyar Hadsereg Mozgóbázis Részlegből indított szál
lítmány útján került biztosításra. Ezt adott esetben természetesen a Tábori 
Előretolt Bázis is végezhette volna. 

A hadsereg Mozgó Bázis Részleg a 34 tehergépkocsinyi vegyes anyagot 
a megindulási körletben folyó sokrétű szervező-ellenőrző munka miatt 
hadsereg anyagátadó ponton, a megindulási körleten kívül adta át a had
osztály hadtáp részére. Azt tapasztaltuk, hogy a szabvány rakodólapokon 
kisméretű konténerekben tárolt anyagot a FRAK-Bl forgó rakodógépek
kel gyorsan tudták átadni. A rakodó gépek a hadsereg és hadosztály ta
gozatban jól alkalmazhatók, jelentősen csökkentik a rakodási időt. 

A gépkocsizó lövészhadosztályra a hajtóanyaggal és egyéb anyaggal 
történő feltöltés és az ütközetbevetés hadtápbiztosításának tervezése, szer
vezése során - az ellenség tömegpusztító eszközökkel csapást mért, ame
lyek következményeit ezen feladatokkal egyidőben kellett felszámolni. 
Ezt a hadosztály önerőből rövid idő alatt nem volt képes megoldani, ezért 
a szovjet hadsereg közvetlen vegyivédelmi egységétől megerősítésül egy 
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mentesítő alegység kapcsolódott be a magyar csapatok mentesítésébe, Al
talában mentesítés végrehajtása során a mentesített alegység létszámától 
és a vv. alegységeknél rendelkezésre álló ruházatí anyagkészlettől függően 
kell az egység, magasabbegység hadtápjának bekapcsolódni a ruházatí 
anyagellátásba. Ezen esetben a létszám nem tette szükségessé, azonban 
a ruházati anyag biztosításba mégis be kellett hogy avatkozzon, 1nivel 
a szovjet mentesítő alegység csak szovjet mintájú ruházati készletekkel 
rendelkezett. Következésképpen a felső ruházatot a hadosztály hadtáp 
hadosztályon belüli átcsoportosítással biztosította. Véleményünk szerínt 
nagyobb veszteségek esetén szükségessé válhat a magyar seregtest hadtáp 
beavatkozása ís felső ruházatból a tömegpusztító fegyveres csapás követ
kezményeínek felszámolásához. 

A hadműveleti területen levő állandó jellegű kórházakban a HDS első 
lépcső csapatai harctevékenységéből eredően fektető kapacitás (kórházi 
ágy) már nem volt. A csapás következményeként a sebesültek kiürítése 
a telepített HSH-ről a FRONT Kórház Részlegbe történt a szovjet sereg
test kiürítő erőinek, eszközeinek ígénybevételével. 

4. A második lépcső hadosztály ütközetbevetése hadtápbiztosításának 
néhány tapasztalata 

A hadosztály és az alárendelt csapathadtápok az ütközetbevetéssel 
kapcsolatos hadtápbizotsítási feladatok végrehajtását a szovjet HDS PK 
HTPH által kiadott intézkedés alapján szervezték meg. Az intézkedés a 
többi között rögzítette, hogy a hadosztály anyagi ellátása a szovjet Had
sereg Mozgó Bázison keresztül a magyar Hadsereg Mozgó Bázis készletei
ből történík; az anyagi eszközöket a szovjet bázís találkozási ponton ke
resztül kiszállítja, eljuttatja a hadosztályhoz; a sebesülteket és betegeket 
a hadosztálytól a szovjet Táborí Kórházba kiüríti; a hadtáp összefoglaló 
jelentést a hadosztály orosz nyelven köteles felterjesztení. 

Az orosz nyelvű hadtápintézkedést a hadosztály politikai osztály tol
mács csoportjából biztosított tartalékos tolmács tiszt fordította le. A tol
mács általános iskolai magyar anyanyelvű orosz nyelvtanárként vonult be 
a hadosztályhoz a mozgósítás során. A rendelkezésre álló 3 napon célirá
nyosan készült a fordítói feladatokra, s a hadtáp szakkifejezéseket meg
ismerte. A célirányos felkészülés eredményeként az intézkedést megfele
lően lefordította. 

Mindenesetre levonható az a következtetés, hogy orosz nyelvű harci 
okmányokkal történő vezetés esetén a hadosztály hadtáptörzsekhez köl
csönösen szükséges orosz nyelvismerettel rendelkező hadtáptisztek, vagy 
tolmácsok biztosítása. 

Figyelembe véve, hogy a hadosztálynak a tömegpusztító fegyverekkel 
mért csapások következményeinek felszámolásához a HSH-et telepíteni 
kellett, ezért a szovjet hadsereg törzsnél levő hadtáp összekötő csoport a 
magyar seregtest hadtáptól magyar egészségügyi osztag megerősítést biz
tosított a hadosztály számára. Tekintve, hogy annak beérkezése késhetett, 
így a hadosztály ütközetbevetésekor és az azt követő 1-2 órában a sebe
sültek a magyar hadosztály irányában települt szovjet HSH-re kerültek 
kiürítésre. 



A második lépcsőben levő hadosztály ütközetbevetés alatti és utáni 
hadtápbiztosításának alapos megszervezése szempontjából nagy jelentő
sége volt annak az együttműködésnek, amelyet a szovjet hadsereg törzs 
szervezett az érdekelt első és második lépcső hadosztályok törzsei között. 
A parancsnoki munkának ebben a kiemelt fázisában a magyar hadosztály
parancsnok hadtáphelyettes személyesen részt vett. lgy teljes mértékben 
megismerte hadosztálya ütközetbevetésének rendjét, azt a terepen is ta
nulmányozta és pontosította. Erre alapozva részleteiben meg tudta szer
vezni a hadtáp együttműködést az első lépcső hadosztályok parancsnok 
hadtáphelyetteseivel. Ez tartalmát tekintve magába foglalta: 

a) A csapat hadtáp megszervezésével kapcsolatban: 

- a védelemben levő hadosztály sávjában a magyar gépkocsizó lö
vészhadosztály és az első lépcső ezred tervezett hadtáp manőverével, el
helyezésével kapcsolatos kérdéseket; 

UHU kijelölését, használatát, karbantartását, fenntartását; 
- víz- és tüzelőanyaglelőhelyeket; 
- a védelemben levő szovjet hadosztály egészségügyi és javító al-

egységeinek települési helyét, manőverét; 
- információt a rombolt utakról, műtárgyakról, szennyezett terüle-

_. tekről, szükségátkelőhelyekről, kerülőutakról, oszloputakról, aknásított, 
vegyi zárakkal telepített területekről, a településre alkalmas (átadott) te
rületek műszaki berendezettségének fokáról. 

b) Az anyagi biztosítással kapcsolatban: 
- a védő hadosztály területén felhalmozott, szükség esetén igénybe

vehető anyagi eszközöket; 
- a hadműveleti területen levő gazdasági objektumokat, s az azok-

ban tárolt anyagi eszközöket; 
- ezen eszközök szállításának módját. 

c) Az egészségügyi biztosítás területén: 
- a védő hadosztály ezredsegélyhelyén, hadosztálysegélyhelyén 

igénybevehető kapacitás mérvét; 
- a tömegpusztító fegyverekkel mért csapás következményeinek fel-

számolásában történő segítségnyújtás mérvét; 
- a terület járványegészségügyi helyzetét; 
- a bevezetett egészségügyi rendszabályokat. 

d) A hadtápvezetéssel kapcsolatban: 
- a hadosztály hadtáp vezetési pontok közötti összeköttetés rendjét; 
- hadosztály hadtápalegységekkel, egység hadtápokkal való össze-

köttetés rendjét; 
- a felismerési jeleket és jelzéseket. 

Az ütközetbevetés terepszakaszára történő előrevonás során a hely
zetnek legjobban megfelelően a hadosztály hadtápja két menetvonalon, 
menetvonalanként egy lépcsőben került előrevonásra. A hadosztály hadtáp 
a tűzelőkészítéshez a tüzérezred hadtáp részére kiegészítő készletként 
földrerakott lőszerkészletet halmozott fel az osztályok tüzelőállása köze
lében. A hadosztály közelebbi feladata teljesítésének időszakára a hadosz-
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tály hadtáp mintegy 230 tonna anyagot a csapatoknak két anyagátadó 
pontra kiszállított és képes volt a szovjet hadsereg hadtáptörzs által had
sereg anyagátadó pontra irányított készlet átvételére. A napvégi szükség
leteket hasonló módon adta és vette át. 

Fentiekből levonható az a következtetés, hogy a háború kezdetén -
annak 2-3. napján - a másnemzetiségű hadseregnek átalárendelt má
sodik lépcső hadosztály ütközetbevetés utáni anyagi biztosítása alapvető
en a nemzeti hadsereg hadtápjából történhet, a készletek helyszínre irá
nyítását pedig a hadműveleti elöljáró hadsereg hadtáptörzs végezheti 
eredményesen. Fontos tapasztalat az is, miszerint a hadosztály ütközetbe
vetésének tüzérségi biztosításához szükséges lőszert a tüzelőállásokba min
den körülmények között előre ki kell szállítani. A megoldás módja azon
ban különböző lehet. 

A gyakorlat során a sebesültek ellátása, kiürítése területén a nyelvi 
problémák ellenére a megoldás biztosított volt. A szovjet és magyar csa
patok együttes harctevékenysége során a telepített magyar önálló egész
ségügyi osztagra magyar és szovjet sebesültek érkeztek. A szovjet sérültek 
gyors ellátását biztosította az, hogy a szovjet ezred segélyhelyröl a sérül
teket kétnyelvű ELSŐSEGÉLYLAP-pal indították útba a magyar önálló 
egészségügyi osztaghoz. Hasonlóan történt az önálló egészségügyi osztag
tól a magyar és szovjet sérültek kiürítése a szovjet tábori kórházba. 

A gyakorlat rámutatott arra, hogy vegyes nemzetiségű csapatok 
együttes alkalmazása esetén valamennyi ezred segélyhelynek készen kell 
állnia két vagy szükség esetén több nyelvű segélylap kitöltésére, mert 
másként az elöljáró ellátási tagozatban a sérültek ellátása késedelmet 
szenvedhet. Természetesen ehhez a közvetlen kapcsolatban álló ezredek 
segélyhelyein kölcsönösen két nyelvet ismerő orvos, vagy két megfelelő 
nemzetiségű orvos vagy legalább tolmács jelenléte szükséges. 

Ezen a gyakorlaton megvizsgáltuk a sebesültek ellátása, fürdetése 
utána szükséges ruházati cserék megoldásának lehetséges módjait is. A ma
gyar összekötő csoport a szovjet tábori kórházhoz magyar ruházati felsze
relést biztosított a magyar seregtest bázistól, a magyar önálló egészség
ügyi osztaghoz pedig a szovjet bázis biztosította az igénylés szerinti szov
jet ruházatot. A ruházat cseréket ezzel kölcsönösen megoldották. Vélemé
nyünk szerint ez az igény egy lehetséges háborúban feltétlenül és kezdet
től jelentkezne. Célszerű tehát megvizsgálni annak lehetőségét, hogy nem
zeti jellegű felső ruházatból magyar-szovjet viszonylatban az együttmű
ködő csapatok hadtáp szervei kölcsönösen már a készenléti időszakban 

rendelkezzenek bizonyos cserekészlettel. 
A harcászati gyakorlat keretében megvizsgáltuk azt a kérdést is, hogy 

egy szovjet hadosztály ellátásába hogyan kapcsolódhat be a magyar had
sereg mozgó bázisa. A vizsgálat során a szovjet hadosztály részére szük
séges üzemanyagot a magyar hadsereg mozgó bázis, a nemzeti jellegű 
anyagokat a FRONT ELŐRETOLT BAZIS készleteiből találkozási ponton 
keresztül szállította ki a szovjet hadosztály raktárba a magyar szállító 
zászlóalj eszközeivel. 

A gyakorlatnak ez az oktatási kérdése rendkívül sok hasznos tapasz
talatot hozott mind a szovjet, mind a magyar fél számára. Ezek közül is 
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szeretnénk kiemelni a következőket: - a magyar szállító oszlopban elen
gedhetetlen oroszul értő és beszélő tolmács, aki biztosítja az orosz nyelvű 
okmányok értelmezését, az okmányokon feltüntetett anyagok és valóság
ban felmálházott anyagok mennyiségének azonosítását; - számolni kell 
azzal, hogy a szovjet és magyar gépkocsitípusok eltéréseiből fakadóan ra
kodási, üzemanyagátfejtési nehézségek következhetnek be; - rádióval el
látott oszlopok számára szovjet és magyar forgalmi adatok kellenek. 

összességében elmondhatjuk, hogy a szovjet hadsereg állományában 
a második lépcsőben alkalmazott magyar gépkocsizó lövészhadosztály had
tápbiztosításával kapcsolatos kérdések megoldásában kölcsönösen igen sok 
és gazdag tapasztalatot szereztünk.. Igazolódott, hogy az egységes elvek 
alapján álló hadtápbiztositás a nyelvi problémák ellenére is eredményesen 
megoldható . 
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